НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„МОЯТА КАУЗА“
организиран от Фондация „Добрите дела Волонтайм“
КОНЦЕПЦИЯ – „Моята кауза“ е конкурс за каузи за подобряване на състояние или решаване на проблем в
обществото. Каузата може да се отнася както за локален, малък проблем, така и за по-голям. Идеята е учениците
да помислят какво в тяхното обкръжение биха искали да подобрят или да помогнат на някого. Каква е тяхната
кауза, за която търсят съмишленици и подкрепа, за да реализират добрите дела.
ЦЕЛ на конкурса - С него искаме да ангажираме учениците да се замислят какви добри каузи могат да
реализират реално. Да търсят съмишленици, подкрепа, обединение за добрите дела. Каузата им може да е
решаване на проблем, за който те знаят, да е за подобряване на дадени условия или как да помогнат на някого.
С една дума- чрез прилагане на практика на тяхната кауза да допринесат добавена стойност в малка или голяма
част от обществото със своите добри дела. Също така, от ученическа възраст децата да се учат на обединение
около добра кауза, взаимопомощ, екипна работа, управление на проект, все качества и умения, чрез които
заедно ще случват още добри дела и в бъдеще;
УСЛОВИЯ за участие - Учениците да са от 8 до 12 клас. Всеки създава каузата си индивидуално в социалната
мрежа за добри дела - Volontime – www.volontime.com от личния си профил. Всяко поле от каузата трябва да е
попълнено без ограничение в броя символи, но написаното да отговаря на името на полето. Задължително
условие е каузата да е ясно описана и разбираема, да е реалистична и достоверна, както и да се обясни в каузата
за какво ще бъде изразходвана финансовата подкрепа за постигане целите на каузата. Каузата трябва да има
картинка /стандартно заложените размери на картинката са 800x312 pixels/, за която авторът на каузата
притежава нужните права за споделяне. Каузата трябва да бъде създадена на www.volontime.com , а линкът ,
водещ към нея, изпратен на е-поща - foundation@volontime.com до 31.03.2019г. Във всяка кауза има бутон
„подкрепи“ , от където всеки създател и негови съмишленици могат да дадат своята подкрепа. Каузата, която
събере най-много гласове, ще получи една от наградите, а именно – за най-много подкрепа от потребителите;
СРОК за провеждане на конкурса - От 01.02.2019г. до 31.03.2019г. – създаване на кауза и изпращане на линка,
водещ към нея, на е-поща - foundation@volontime.com ;
ЖУРИ – Управителен съвет на Фондация „Добрите дела Волонтайм“ ;
ЕДНОКРАТНА ПОДКРЕПА ЗА КАУЗИ –Две кауза ще получат финансова подкрепа за тяхното реализиране. Едната
кауза ще бъде избрана от журито, а другата кауза ще е тази, която получи най-много подкрепа от потребителите
на социалната мрежа за добри дела Volontime. Финансовата подкрепа за двете каузи общо ще бъде на стойност
от 1000 лв.

ФИНАЛ - Двете каузи, които ще получат еднократна финансова подкрепа, ще бъдат обявени на 01.04.2019г. по епощите на техните създатели.
КОНТАКТ с екипа на Фондация „Добрите дела Волонтайм“ – Габриела Пресолска, Биляна Грозева;
тел. номера: +359 883 452 088 / +359 898 439 620; е-поща - foundation@volontime.com

